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Descrierea cursului: 

Cursul SUA și securitate pe continentul european, este axat pe cunoaşterea evoluției istorice și politice a instituțiilor 

şi formelor de promovare a politicii externe și de securitate a SUA pe continentul european, identificarea obiectivelor 

politicii de securitate a Statelor Unite, evidențierea problemelor la adresa securităţii pe continentul european şi 

impactul acesteia asupra securităţii SUA; identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la adresa securităţii pe 

continentul european în sec. XXI; aprecierea rolului SUA în menţinerea păcii şi securităţii pe continentul european. 

Conținutul succint al cursului: Introducere în politica externă şi de securitate: concepte, metodologii, abordări 

Securitatea: concepte în societatea contemporană. Strategia de Securitate a Statelor Unite pe continentul european: 

necesitatea şi conținutul strategiei de securitate. Aspecte fundamentale ale problemei securităţii în politica externă a 

Statelor Unite pe continentul european. Politica externă şi de securitate a SUA de la căderea. Cortinei de Fier 11 

septembrie 2001 și transformările survenite în politica externă și de securitate americană. Lupta pentru pace: SUA, 

Europa şi imperativele Securităţii.  Mecanisme instituţionale de asigurare a securităţii pe continentul european. 

Dimensiuni a strategiei de securitate a SUA pe continentul european. Dimensiunea politică. Dimensiunea militară. 

Dimensiunea economică. Relațiile dintre SUA și UE în materie de politică externă. Relațiile politice dintre SUA și 

UE în cadrul procesului Dialogului transatlantic. Relațiile economice dintre SUA și UE. Administrația Trump: spre 

o nouă paradigmă de securitate? Un scurt bilanț: SUA şi nevoia de securitate în secolul XXI. Continentul european 

în faţa noilor provocări de securitate la înc. sec. XXI. Rolul SUA. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe:   

✓ cunoaște fenomenele şi procesele politice care se produc în politica externă a Statelor Unite la nivel  european; 

✓ dezvolta abilitățile fundamentale de practică diplomatică și politică externă; 

✓ explică şi interpreta procese, evenimente majore şi tendințe în politica externă a SUA pe continentul european; 

✓ capacitatea de a analiză a programelor politice, documente, strategii ce vizează politica externă a SUA. 
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